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Segunda Avaliação de Otimização Combinatória

Leia atentamente todas as questões.
Esta avaliação deve ser resolvida à mão e entregue pessoalmente ao professor.

1. (0,4 ponto cada item) Seja P1 um problema de programação linear de maximização com função objetivo z,
cujo dual, P2, tem função objetivo w. O que se pode concluir das situações abaixo? Discuta se a situação
é posśıvel, e, caso seja posśıvel, o que pode se dizer do valor ótimo de z e w?

a) P1 e P2 são inviáveis.

b) P1 e P2 têm sua função objetiva ilimitada.

c) P1 é inviável e P2 tem sua função objetiva ilimitada.

d) Existe uma solução viável x para P1 com z = 10 e solução viável u para P2 com w = 20.

e) Existe uma solução viável x para P1 com z = 30 e solução viável u para P2 com w = 20.

f) Existe uma solução viável x para P1 com z = 30 e solução viável u para P2 com w = 30.

2. (0,4 ponto cada item) Considere que você está interessado em escolher investimentos de um conjunto
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} usando variáveis 0-1. Ou seja, se você escolher fazer o investimento i, então xi = 1, caso
contrário, xi = 0. Modele cada uma das seguintes condições abaixo como uma restrição.

a) Você não pode investir em todos eles.

b) Você deve investir em pelo menos 1.

c) O investimento 1 não pode ser escolhido se o investimento 3 for escolhido.

d) O investimento 4 somente poderá ser escolhido se o investimento 2 também for escolhido.

e) Os investimentos 1 e 5 devem ser feitos paralelamente, isto é, ou você investe em ambos ou não
investe em nenhum dos dois.

f) Para o banco aceitar seu investimento, você deve escolher pelo menos um dos investimentos 1, 2, 3
ou pelo menos dois dos investimentos 2, 4, 5, 6.

3. (5,2 pontos) Resolva o Problema de Programação Inteira abaixo utilizando o método Branch and Bound.
Caso haja mais de uma variável para ser escolhida na etapa de branch, você deve escolher aquela de menor
ı́ndice (ou seja, x1 antes de x2). Para escolher qual será o próximo nó da árvore a ser explorado, você deve
escolher aquele mais próximo da raiz da árvore. Em caso de empate, se a variável de branch que gerou os
nós empatados tiver sido x1, você deve escolher primeiramente o nó com restrição do tipo x1 ≤ c, onde
c é uma constante. Caso a variável de branch tenha sido x2, você deve escolher primeiramente o nó com
restrição do tipo x2 ≥ c. Para resolver a relaxação linear, você deve utilizar o algoritmo simplex, usando
o método das duas fases, se necessário. Você deve também desenhar a árvore e descrever, textualmente,
as operações feitas ao longo do algoritmo Branch and Bound, explicitando o que aconteceu em cada caso.
Por exemplo, caso um nó da árvore não seja subdivido, a razão deve ser explicitada, seja por inviabilidade,
por corte, etc. 

max z = 4x1 − x2

s.a. 7x1 − 2x2 ≤ 14
x2 ≤ 3
2x1 − 2x2 ≤ 3
x1, x2 ∈ Z+


